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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 294/23

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. maijā iesniedza Landesgericht Salzburg
(Austrija) – Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich
(Lieta C-357/18)
(2018/C 294/30)
Tiesvedības valoda – vācu
Iesniedzējtiesa
Landesgericht Salzburg

Pamatlietas puses
Prasītāja: Bettina Plackner
Atbildētāja: Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

Prejudiciālais jautājums
1) Vai Direktīvas 90/619/EEK (Otrā dzīvības apdrošināšanas direktīva) (1), kurā grozījumi ir izdarīti ar Direktīvu 92/96/EEK
(Trešā dzīvības apdrošināšanas direktīva) (2), 15. panta 1. punkts, skatīts kopā ar Direktīvas 92/96/EEK, 31. pantu ir
jāinterpretē tādējādi, ka paziņojumā par atteikuma iespēju ir jābūt arī norādei, ka par atteikumu var paziņot jebkādā
formā?
2) Vai par atteikumu kļūdainas informēšanas par atteikuma tiesībām dēļ apdrošinājuma ņēmējs var paziņot vēl arī pēc
dzīvības apdrošināšanas līguma izbeigšanas uzteikuma (un atpirkuma) rezultātā?
(1)
(2)

Padomes Direktīva 90/619/EEK (1990. gada 8. novembris) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo
apdrošināšanu (dzīvības apdrošināšanu) un par pasākumiem, kas veicina brīvu pakalpojumu faktisku sniegšanu, kā arī par
grozījumiem Direktīvā 79/267/EEK; OV 1990, L 330, 50. lpp.
Padomes Direktīva 92/96/EEK (1992. gada 10. novembris) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo
dzīvības apdrošināšanu un par grozījumiem Direktīvā 79/267/EEK un Direktīvā 90/619/EEK (Trešā dzīvības apdrošināšanas
direktīva); OV 1992, L 360, 1. lpp.

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 1. jūnijā Eiropas Zāļu aģentūra iesniedza par Vispārējās tiesas
(septītā palāta) 2018. gada 22. marta spriedumu lietā T-80/16 Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA
(Lieta C-359/18 P)
(2018/C 294/31)
Tiesvedības valoda – angļu
Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Zāļu aģentūra (pārstāvji: S. Marino, A. Spina, S. Drosos un T. Jabłoński)
Otra lietas dalībniece: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Eiropas Komisija

Prasījumi
Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:
— apmierināt EMA apelācijas sūdzību un atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-80/16;
— noraidīt kā nepamatotu prasību atcelt tiesību aktu, un
— piespriest prasītājai pirmajā instancē atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus šajās tiesvedībās (tostarp tiesāšanās
izdevumus tiesvedībā Vispārējā tiesā).

